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المقدمة

المقدمة
حيـــث تـــرى المؤسســـة الخيريـــة لرعايـــة األيتـــام «إخـــاء» أنـــه مـــن غيـــر
المســتبعد احتماليــة حــدوث تداخــل أو تعــارض ســواء كان بصــورة مباشــرة
أو غي ــر مباش ــرة بي ــن المصال ــح الش ــخصية ألي م ــن األط ــراف ذوي العالق ــة
م ــن خ ــال ممارس ــتهم ألي م ــن أنش ــتطهم االجتماعي ــة أو المالي ــة وبي ــن
مصال ــح وأه ــداف المؤسس ــة مم ــا ق ــد ينش ــأ مع ــه تع ــارض ف ــي المصال ــح
والت ــي يمك ــن أن تؤث ــر ف ــي أداء أعماله ــم ،لذل ــك ته ــدف المؤسس ــة إل ــى
الوص ــول سياس ــة تمكنه ــا م ــن الح ــد م ــن ح ــاالت تع ــارض المصال ــح ،م ــن
خ ــال تنظي ــم تعام ــل المؤسس ــة م ــع األط ــراف ذوي العالق ــة ومعالج ــة
تعــارض المصالــح تتســم بفاعليــة لتحقيــق رســالتها وأهدافهــا والكشــف
ع ــن أي ح ــاالت تع ــارض بي ــن المصال ــح الش ــخصية لألط ــراف ذوي العالق ــة
بنـــاء علـــى ذلـــك ،اعتمـــد مجلـــس األمنـــاء هـــذه
ومصالـــح المؤسســـة.
ً
السياس ــة للتعام ــل م ــع ح ــاالت تع ــارض المصال ــح.
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التعريفات
المؤسسة:
المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام «إخاء»

مجلس األمناء:
مجلس أمناء المؤسسة.

الرئيس التنفيذي:
المسؤول األول عن الجهاز التنفيذي سواء كان مديرًا تنفيذيًا أو مديرًا عامًا أو غير ذلك.

األطراف ذوي العالقة:
أعضاء مجلس األمناء أو أي من الموظفين العاملين لدى المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام «إخاء»،
والمنشآت المملوكة ألي منهم أو التي يكون منهم شريكًا فيها أو أحد أقاربهم مالكًا أو شريكًا
فيها.
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مفهوم تعارض المصالح
إن مفهوم تعارض المصالح ينشأ من خالل تعارض مصلحة أي من األطراف ذوي العالقة مع مصلحة
المؤسسة أو نشاطها وأهدافها ومصلحة األيتام الذين تحت رعايتها ،ومن ذلك على سبيل المثال ال
الحصر األفعال اآلتية:
 -1ينشأ التعارض في المصالح متى ما ثبت أن أي من األطراف ذوي العالقة له صلة بأي نشاط أو له
مصلحة شخصية أو مصلحة مهنية في أي عمل أو نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر
على موضوعية قرارات ذلك الشخص أو قدرته على تأدية واجباته ومسؤولياته تجاه المؤسسة.
 -2ينشأ التعارض في المصالح متى ما ثبت أن أي من األطراف ذوي العالقة له ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ،
ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة ،ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗﺗم مع المؤسسة ﺑﻐﻳر ﺗرﺧﻳص ﻣن مجلس األمناء
ﻳﺟدد ﻛﻝ ﺳﻧﺔ ،وﺗﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ذﻟك اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻋن طرﻳق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إذا ﻛﺎن الشخص
ذوي العالقة ﺻﺎﺣب اﻟﻌرض اﻷﻓﺿﻝ.
 -3ينشأ التعارض في المصالح وذلك متى ما ثبت أن أحد أي من األطراف ذوي العالقة يتلقى أو
يحصل على مكاسب شخصية من أي طرف آخر سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مستفيدًا
من موقعه ومشاركته في إدارة شؤون المؤسسة.
 -4ينشأ التعارض في المصالح في حال ممارسة أي نشاط أو أي مصلحة شخصية قد يترتب عليها
شك ً
ال أو مضمونًا نوعًا من التعارض مع مصالح المؤسسة ونشاطها.
 -5ينشأ التعارض في المصالح في حال استخدام موجودات المؤسسة أو مواردها المختلفة ألي
مصلحة شخصية أو استغاللها لمنفعته الخاصة أو أهداف أخرى ال تقع في نطاق نشاط وعمل
المؤسسة.
 -6أي مصلحة في استثمار أو ملكية في:
أ -نشاط تجاري أو منشأة تقدم أي خدمات للمؤسسة أو تتحصل على أي فائدة من المؤسسة.
ب -نشاط تجاري أو منشأة تقوم بأداء خدمة معينة أو تبحث عن أداء خدمة مع المؤسسة.
ت -أي مصلحة مع عميل أو أي منشأة أخرى تستقبل خدمة أو منفعة من المؤسسة.
ث -نشاط تجاري أو عميل أو أي منشأة أخرى في وضع يجعلها تستفيد من أي إجراءات يقوم بها الموظف.
 -7المصالح المباشرة وغير المباشرة للموظفين وأي من أقاربهم وتابعيهم.
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اإلفصاح عن تعارض المصالح
 -1يلتزم كل من األطراف ذوي العالقة باﻹﻓﺻﺎح ﻛﺗﺎﺑﺔ لمجلس األمناء بحاالت التعارض التي قد تؤثر
على حياده وﺑﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗﺗم مع المؤسسة وذلك قبل
البدء في أي أعمال ويثبت ﻫذا اﻟﺗﺑﻠﻳﻎ ﻓﻲ ﻣﺣﺿر اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺟﻠس.
 -2إذا شك أي من األطراف ذوي العالقة فيما إذا كان واقعًا في تعارض مصالح ،فيجوز له طلب الرأي
واإلرشاد من ﻣﺟﻠس األمناء ،ويقرر المجلس حول وجود تعارض مصالح من عدمه كما يقرر في
الموافقة أو عدم الموافقة في على أي عقد أو خدمة يكون بها تعارض مصالح وفقًا لما يضعه
من شروط.
 -3ﻻ ﻳﺟوز ﻟﻌﺿو ﻣﺟﻠس األمناء ذي اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ المتعارضة اﻟﺗﺻوﻳت ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار اﻟذي ﻳﺻدر ﻓﻲ هذا اﻟﺷﺄن
ﻓﻲ ﻣﺟﻠس األمناء.
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اإلقرارات الخاصة بحاالت تعارض المصالح
يلتزم أي من األطراف ذوي العالقة بتقديم اإلقرارات الالزمة للمجلس متى ما طلب المجلس ذلك
لتوضيح الحاالت التي تتعارض فيها المصالح الشخصية مع مصالح المؤسسة والحصول على
التوجيهات الالزمة بشأنها ،ومن صور ذلك على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
 -1تقديم أو استالم هدايا ذات قيمة لها صلة بعالقات العمل الخاص بالمؤسسة ،عدا الهدايا
الرمزية والتذكارية التي تتم في إطار العالقات الرسمية المؤسسة.
 -2حصول الشخص أو أحد أفراد أسرته على أي ملكية في أي شركة أو مؤسسة تقدم خدمات
أو منتجات للمؤسسة ،إال إذا كانت هذه االستثمارات في شركة مساهمة عامة تباع أسهمها
علنًا للجمهور وال تزيد حصاه في تلك الشركة عن نسبة ( )1واحد بالمائة من األسهم والسندات
الخاصة بتلك الشركة أو المؤسسة باستثناء الحاالت التي يكون فيها اإلعالن أو اإلفصاح بالكامل
عن تلك المصلحة.
 -3العمل كمسؤول أو موظف أو مستشار لدى أي مؤسسة والحصول منها على منفعة أو السعي
للحصول منها على مثل تلك المنافع مع أي جهة تقدم خدمات أو تبيع منتجات للمؤسسة.
 -4الحصول على قروض أو سلف من أفراد أو جهات تقدم خدمات أو منتجات للمؤسسة باستثناء
المصارف والمؤسسات المالية التي يمكن الحصول منها على مثل تلك القروض والسلفيات
بطبيعة نشاطها.
 -5كشف معلومات سرية تتعلق بالمؤسسة ،خارج نطاقها ودون الحصول على الموافقة الالزمة.
 -6القيام أو السماح آلخرين باالستخدام الفعلي للموظفين أو األبناء أو المواد أو المعدات واألجهزة
التابعة للمؤسسة ألي أغراض خالف األغراض التي تخدم مصالح المؤسسة.
 -7قبول رواتب أو مكافآت من جهات خارجية نظير خدمات مدفوعة األجر من قبل المؤسسة،
ما لم يكن قد تم اإلعالن أو اإلفصاح بالكامل عن مثل هذه العالقة وإجازتها من قبل مجلس
األمناء.
 -8مخالفة نظم وأساليب المحاسبة الصحيحة التي ينبغي التقيد بها في كافة األوقات ويجب ان
تعكس وتوضح السجالت في كل األوقات كافة األصول بشكل دقيق كما يجب أن تكون كافة
األصول والمطالبات واإليرادات والمصروفات مسجلة بصورة سليم بدفاتر الحسابات الخاصة
بالمؤسسة.
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أحكام عامة
يلتزم كل من تسري عليه أحكام هذه الساسة باآلتي:
 -1االلتزام بهذه السياسة والتقيد بأحكامها وأي مالحق لها أو تحديثات عليها.
 -2تجنب حاالت تعارض المصالح وعدم إستغالل منصبه لتحقيق أي مصلحة خاصة تتعارض مع
مصلحة المؤسسة وأحكام هذه السياسة.
 -3الحفاظ على سرية المعلومات وعدم إفشائها أو استغاللها لتحقيق مصلحة خاصة ،وعدم
إساءة استخدام أصول المؤسسة أو ممتلكاتها أو أصولها.
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مراقبة تعارض المصالح
 -1يتولى مجلس األمناء تفسير هذه السياسة وإجراء التعديالت والتحديثات عليها ،والتأكد من تنفيذها.
 -2تلتزم اإلدارة التنفيذية للمؤسسة بالتقيد بمضمون قواعد تعارض المصالح وتوجيه المختصين في
المؤسسة بتنفيذ هذه التعليمات بكل دقة تحقيقًا لمبدأ الشفافية ،وفي حال اإلخالل بأي منها
يعد تقريرًا عن الحالة يرفع لمجلس األمناء.
 -3يتولى المراجع الداخلي -حال وجوده -التحقق من مدى االلتزام بقواعد تعارض المصالح ،وفي
حال اإلخالل بأي منها يعد تقريرًا عن الحالة يرفع لمجلس األمناء متضمنًا التوصيات الواجب اتخاذها
في هذا الشأن.
 -4يقرر مجلس األمناء كون الحالة تشكل تعارض مصالح أم ال ،ويجب على صاحب المصلحة المتعارضة
تصحيح وضعه وفقًا لما يقرره مجلس األمناء واتباع اإلجراءات المنظمة التي يحددها.
 -5الجزاءات المترتبة عن مخالفة هذه السياسة:
أ -يحق للمؤسسة تطبيق الجزاءات المقررة في دليل سياسات وإجراءات الموارد البشرية على موظفيها
في حال تضمن الفعل المخالفة لهذه السياسة مخالفة تتضمنها سياسة الموارد البشرية.
ب -يحق للمؤسسة اتخاذ اإلجراءات النظامية المقررة في أي نظام معمول به في المملكة العربية
السعودية ،في حال تضمن الفعل المخالفة لهذه السياسة مخالفة ألي من تلك األنظمة.
ت -في حال كان تعارض المصالح متعلق بأحد أعضاء مجلس األمناء ،وصدر قرر من قبل المجلس
بوجود تعارض مصالح فعلى ذلك العضو تصحيح تعارض المصالح وفقًا لما يقرره المجلس من
إجراءات وخالل المدة المحددة من قبل المجلس وإال عدة عضويته منتهية.
ث -باإلضافة إلتخاذ المؤسسة أي من اإلجراءات المذكورة بالفقرات (أ -ب -ت) فإنه يكون لها الحق
في اللجوء للجهات المختصة لمطالبة الشخص المخالف ألي من أحكام هذه السياسة بالتعويض
عن كافة األضرار الناشئة نتيجة مخالفته.

المراجع
اعتمد مجلس أمناء المؤسسة هذه السياسة في اجتماعه األول في دورته الثالثة المنعقد يوم
الخميس الموافق . 2020/12/17

إخاء لرعاية األيتام

11

